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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội thảo “Ninh Thuận -  30 năm một chặng đường 

 đổi mới và phát triển” 

 

Căn cứ công văn số 2220-CV/TU ngày 11/3/2022 của Tỉnh ủy về Kế hoạch 

tổ chức Hội thảo “Ninh Thuận – 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”. 

Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 ban hành 

Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và 

phát triển”, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của 

tỉnh Ninh Thuận qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển để làm rõ hơn 

các cơ sở khoa học đưa ra các định hướng phát triển tỉnh Ninh Thuận trong thời 

gian tới; 

 - Tập hợp các khuyến nghị, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, mới, có ý nghĩa thực 

tiễn cao, giúp Ninh Thuận khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của 

tỉnh, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng 

nhanh và bền vững, trong đó tập trung các lĩnh vực phát triển đột phá: phát triển  

năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế đô thị và 

kinh tế biển. 

 2. Yêu cầu: Đánh giá đúng các thành tựu đạt được cũng như những hạn chế,  

yếu kém trong chặng đường đổi mới và phát triển; từ đó, đưa ra được những định 

hướng mới mang tính thực tiễn cao.  

 II. THÔNG TIN HỘI THẢO: 

1. Tên hội thảo: “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát 

triển”  

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, lúc 8h00 ngày 23/3/2022, tại Hội trường 

UBND tỉnh Ninh Thuận. 

3. Cơ quan chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn của Tỉnh. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Chính trị tỉnh và các 

Sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh. 

5. Chủ trì hội thảo: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh và 01 diễn giả là đại biểu các cơ quan Trung ương.  



 

6. Chương trình của Hội thảo: Theo phụ lục đính kèm. 

7. Thành phần, đại biểu mời tham dự: Dự kiến khoảng 140-150 đại biểu, 

gồm:  

a) Ở địa phương: (1) Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường 

trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo 

các Sở, ngành thuộc tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan  đảng thuộc Tỉnh ủy và đoàn thể 

cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; (2) Các đồng chí cán bộ nguyên 

là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; (3)  Lãnh đạo 

một số doanh nghiệp đang kinh doanh, đầu tư tại tỉnh (khoảng 20 doanh nghiệp); 

các cơ quan thông tấn báo chí. 

b) Diễn giả là đại biểu các cơ quan Trung ương: Mời các đại biểu được đặt 

hàng có tham luận tại Hội thảo: (1) PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng 

Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ trướng Chính phủ; 

(2) PGS.TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT. 

9. Dự kiến các bài trình bày tại Hội thảo: Dự kiến 12 bài trình bày tại Hội 

thảo, gồm: 

a) Diễn giả: Đặt hàng 02 bài tham luận: (1) PGS.TS Trần Đình Thiên, 

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của 

Thủ trướng Chính phủ; (2) PGS.TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn 

FPT. Các chủ đề đặt hàng: (i) Định hướng phát triển các ngành kinh tế động lực 

tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn tới; (ii) Xu thế chuyển đổi số cho tỉnh Ninh Thuận 

trong thời kỳ mới. 

b) Ở địa phương: Tất cả các Sở, ban, ngành, các ban đảng Tỉnh ủy và đoàn 

thể, các địa phương đều chuẩn bị bài tham luận, dự kiến khoảng 30-40 bài tham 

luận có kèm hình ảnh minh họa để in Kỷ yếu; chọn khoảng 12 bài để trình bày tại 

Hội thảo. Nội dung tham luận tập trung đánh giá về thành tựu đạt được của ngành, 

lĩnh vực trong giai đoạn 30 năm xây dựng và phát triển; các đề xuất, hiến kế và 

định hướng phát triển cho giai đoạn tới. Dự kiến như sau: 

- (1) Khối Hội đồng nhân dân 01 bài do Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện; (2) 

Khối Mặt trận Tổ quốc 01 bài do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện; (3) Khối 

Đảng: 01 bài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện; (4) Khối Đoàn thể 01 bài do 

Ban dân vận Tỉnh ủy thực hiện; (5) Khối chính quyền 04 bài, do các Sở: Công 

thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng (hoặc Sở Nội vụ); Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Lao động-Thương binh và Xã hội) thực hiện; (6) 

Khối Quốc phòng-An ninh 01 bài do Công an tỉnh thực hiện; (7) Khối địa phương: 

02 bài, do UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và UBND huyện Thuận Nam 

thực hiện; 

- Cá nhân (Lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ): 01 bài (Mời Ông Lưu Xuân Vĩnh 

- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh). 

10. Tài liệu phục vụ Hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo (Bài phát biểu khai mạc của 

lãnh đạo tỉnh; Báo cáo thành tựu xây dựng và phát triển sau 30 năm tái lập tỉnh 

Ninh Thuận); các bài tham luận: (1) Các Sở, ban, ngành; các cơ quan ban, đảng và 



 

đoàn thể; các địa phương của tỉnh đánh giá về thành tựu đạt được của ngành, lĩnh 

vực trong giai đoạn 30 năm hình thành, phát triển; (2) Các cơ quan Trung ương về 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến; (3) Thông tin về 

thành tựu của tỉnh được đăng trên báo giấy của Báo Ninh Thuận và Báo Đầu tư. 

11. Dẫn chương trình Hội thảo: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

12. Phương pháp trình bày: Báo cáo trực tiếp và có minh họa Power Point 

(nếu có) trên 02 màn chiếu/ti vi tại hội trường.  

13. Công tác chuẩn bị: Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đón tiếp, bố 

trí ăn, nghỉ cho đại biểu Trung ương. 

- Quà lưu niệm Hội thảo: Dự kiến quà tặng cho đại biểu là cặp công tác có in 

tên Hội thảo. 

14. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa vận động từ các 

doanh nghiệp.  

15. Về đón tiếp đại biểu:  

a) Đón, đưa đại biểu: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều động xe đưa đón 02 đại 

biểu Trung ương có bài tham luận tại Hội thảo và bố trí sắp xếp chỗ ăn, nghỉ tại 

Nhà khách tỉnh (do tỉnh chi trả kinh phí); 

b) Quà lưu niệm: Dự kiến quà tặng cho đại biểu là cặp công tác có in tên Hội 

thảo. 

16. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa vận động từ 

các doanh nghiệp.  

Đơn vị tiếp nhận, thực hiện và thanh quyết toán kinh phí: do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xây dựng kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 

làm cơ sở thực hiện. 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện tham mưu các công việc sau: (1) Ban 

hành Kế hoạch, chương trình tổ chức Hội thảo (trước ngày 12/3/2022); (2) Đăng 

ký đặt hàng bài viết và tổng hợp các tài liệu liên quan về tỉnh Ninh Thuận (các quy 

hoạch, đề án, tình hình phát triển KT-XH...) gửi cho các chuyên gia ngoài tỉnh viết 

tham luận (trước ngày 12/3/2022); (3) Nhận các bài tham luận từ các chuyên gia 

ngoài tỉnh và các Sở, ban, ngành, các cơ quan ban, đảng, đoàn thể, địa phương 

(trước ngày 15/3/2022); (4) Xây dựng nội dung báo cáo thành tựu xây dựng và 

phát triển sau 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (trước 11/3/2022); (5) Có văn 

bản đề nghị các Tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ kinh phí phục vụ Hội thảo 

(trước ngày 12/3/2022); (6) Xây dựng market giấy mời (trước ngày 15/3/2022); (7) 

Xây dựng và trình phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo (trước ngày 

12/3/2022); (8) xây dựng kịch bản phân công Hội thảo (trước ngày 15/3/2022); (9) 

Xây dựng các bài phát biểu khai mạc, kết luận của lãnh đạo tỉnh tại Hội thảo, kịch 

bản tổ chức điều hành Hội thảo (trước 15/3/2022); (10) Phối hợp Trường Chính trị 

hoàn thành in ấn Kỷ yếu (trước 18/3/2022). 



 

2. Trường Chính trị tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư: (1) Đôn đốc, 

nhận bài tham luận của các Sở, ban ngành và địa phương (trước ngày 15/3/2022); 

(2) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo kiểm tra nội dung, lựa 

chọn tham luận để trình bày tại Hội thảo; (3) Biên tập, duyệt nội dung Kỷ yếu 

(trước 18/3/2022);  

3. Mời Ban Tuyên giáo tỉnh phối hợp Trường Chính trị tỉnh kiểm tra, duyệt 

nội dung các bài tham luận trình bày tại Hội thảo và Kỷ yếu.  

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: (1) Phát hành giấy mời và xác nhận đại 

biểu tham dự Hội thảo theo danh sách đã được duyệt (trước 18/3/2022); (2) Chuẩn 

bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống, hoa, teabreak, in bảng tên, sơ đồ vị 

trí ngồi (trước 21/3/2022). 

5. Các Sở, ngành và địa phương: Gửi các bài tham luận của ngành, địa 

phương mình về Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày 15/3/2022) để kịp kiểm tra 

nội dung, biên tập in Kỷ yếu phục vụ Hội thảo và trình bày tại Hội thảo. 

Đây là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nhìn nhận, đánh giá quá 

trình hình thành, đổi mới và phát triển của tỉnh để đề ra các định hướng lớn cho 

giai đoạn phát triển tới; yêu cầu các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành 

phố liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.  

 

Nơi nhận:         TRƯỞNG BAN 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;                       

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ;                  

- Các Sở, ban, ngành liên quan;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trường chính trị tỉnh; 

- Báo NT, Đài PT&TH; 

- Hiệp hội DN, Hội DN trẻ; 

- Báo Đầu tư, VTV1, HTV; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị;       PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

- Lưu: VT, KTTH, Hào       Nguyễn Long Biên 
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